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 3 وأ هلامز يف سانلا هقلطأ يذلا ديدجلا

 او ةغالا نأل + هّرقي لب « كلذ دقتني الوهو ؛ هنوفرعي برعلا نكي ملامم ةملكسلا لو ةغالا نأل « هُدقب كلذ دقتني ال

 نينرم ةدحاولا ةملكل

 :ريثك كلذ ىلع دهاوشلاو « هباتك

 ابأ نأ يه كلذ يف ةلملاو

 كلذ نع باجأف



 يأرلا اذه نع اولدعي

 بواسالل | نولي هيف

 اويدل هدقن يف ءالملا ابأ نأب نمؤن اننأل اذه هيأر لكيه روتكدلا رطاشن

 ل
 رعشلل هدقن يف ظحابجلا نم ,ء ةناكم "لقي ال اذه هدقن يف ءالملا

 ؟ يوغللا دقنلاب يبدألا دقتلا

 ةميق ؛ ( ةككاللا ةلاسر )و ( ديل لإ ًافاضم ؛ حرشلا اذه

 خيشلا ةيانع رادقم انف“

 5 نع فشكل لا

 « داضلا ةفل ةنايص ىلع هصرحو ةيب

 ةفي : كلت مهف يبغا بحل نالعإو « اهزونك « ةفيرشلا ةيبرملا ةغللا كلت ميف لما اه

 لوقي يذلا ( ةكتالملا ةلاسر ) رشان يددجلا ملس دمم ةمالعلا انذ

 دجي ال نيريدقتلا الكىلعو » : ( ةكئالملا ةلاسر )و ( نارفتلا ةلاسر

 ,قرصلاو ةيملعلا لئاسملا نم نارفغلا ةلاسر يف ثم

 . ( ةكئاللا ةلاسر يأ )

 م © ةلاسرلا هذه يف هدحي ام را

 )١( س ديلولا ثبع )15(
 (ه) س ةكتالللا ةلاسد (؟)



 ابق نوبهذي نيب رضملا ءاململا ضعب

 ناكالو وحنلاو

 لصي مل » : يدبجلا ةمالعا

 وثملا انئكمأ ام لكو فرصلا وأ فيرصتلا

 كلذ يف ملا اذه هيلإ لصو امع ةمات ةروص انل

 ءاملعلا هب متمتي ناك امع ةلماك « هيف ءاماملا هيلإ غلب امعو



 ا طظافلألا ن



 لكلا هذه انعضو دقو . اطابتعا

 كلذ ىلإ

 ثحب ةدرفم لك

 ءاعم هيف لثاسملا :اعم هيف لئاسما ضعب

 وما تان و
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 السمهإلا

 0 رسل مآ # مر يفا# ل سيل

 هلبزو هدوهجب ا فارتعا

 هلففو ىلإ -ت2 اوي دتنو





 نايلس نب هللا دبع نب دحأ ءالعلا وبأ مامالا دحوألا لجألا خيشلا لاق
 يف ىلاعت هللا هحر يترعملا يخونتلا

 ايرلوأ يتلا ةريصقلا مرش



 ( راعت تعش ) هلوقو
 رعاشلا لاق ثنؤت يهو كا لاق 2 2 2





 : لاقيف ةغلابملل ل

 َْخ 2 0

 تيا )١(

(0 













 5 أو ةنك أ: محلوق لثم اذهو ةركي يح دقو فاكلا
 , ؟”ردصلا ىلع هب لتفي ام ( د ها

 . هلتق تكحأ اذإ لبحلا ت

 اذإ ءاولأ مخ ليقف كلذ ريعتسا مث ءاونلا هيف يذلا ( ىولالا ) و

 , ؟9نيعلا هتك ردأ ل لصألا يف ةعوضوم ةملكلا امئِإو ؛ ماصخلا ديدش ناك

 >> ) مالغ لاقي

 اسبلا يلب امم

 ش | حاحسلا

 .دحاولا قرملاب فنصملا هركذام زعالانع ناسللا يت لقتو 2

5-0 





 1 ل ا دك للا <

 د, تس اذاق للا لاح يف نو لو" ضفطاو سنا انا لا

 رك اولاقف لصالل ان رك أ » سانلا لوقو

 راولا اوزمع مث (ركؤو) اولاقف ابلوا يف واولا اورسصف اهوباق 1



 لظنملا وه ديبملاو « هئازحأ
 احتبام وه : ريغسلا (



0 ١ 
 وهو سيسأتلا دانس : لا نولمجيف ءايشالا هذه ملعلا لهآ

 عر كدرلا ءاننو ؟ (اطاط) هس ضو ( كوك ) 2 نأ لدم

 عم ( نو ) يمت نا وهو فذحلا داتسو : (

 ءانلاتفب ( متاح) يحب ناوهو عابش

 ينلا "”رئاون يبأ ةديصق كلذب دوصع لا ( ٌرَوُزاَبيف ةَدلَبَو ) : هلوقو 5 ّ؟ 2 ع

 ىلاعت هللا ايهجحر روكذملا اهضراع

 ةعبط نم هءص تايموزللاةمدقم يف ةيفاقلا بويع



 . همارك| ّلثم ًاماكأ « ن

 (6 5 لْبَح مج



 فور لجال افلا تحت

 و ؛سواجلا

0 
 لمتاو ةنم فارعألا تباَش تل ع فاح 5 40





 ” لصأتست يتلا ( رليصلا) و

 '" فاعض راطمأ يهو مَرلا نم ( مزْلا )و

 ”” .فورعم لبج ( ملك( )و

 كلا شيجلا ( مرصرعلاو )
 ا سادع يآ( ءاركلا طرق زر

 .الف داجأ نإ (اج رك لدحر

 "'. ناروهثم برعلا لوحف نم نالحف ( مقدشو ليدج )و

 ايلا ينل ةريصفلا عرش
 كذلطلو نيعرجألاب كسلا عوبم

 6 مهلزتم عب رملاو



 نوديري مهنأك ( ءاعرج ) ىتنأألا يف اولاق دقو بيثكلا ( عّرجألا )

 0 لمد اهيف يتلا ضرأل

 ءاج لعف اذهو 1 رف اذإ لبني ( بالا نَا ) :كاقيو

 يا 5 نماوهو يدل لس

 امئاف ُباحَتسلا لل اولاق اذإف '"' الهتاف ( هتلله ) فورعم م الكيف اولوقي لو

 . هعقو ةدش نم عمسُنيم اودارأ ( "لبتسا ) اولاق اذاو هقرب عمل هبنودبري

 ضرعلا قيقد عقولا ديدش باحس وهو بوب عج ("ب املا)و

 مذ يف "' ةمره "نبا هراعتساو

 امركم تاَّجَو دق ةقات مك



 أم رثك | (لاقلا )و |] ٠٠١
 !اقيو مدقتام فورعملا نكلو







 رجشلا ليا ليغ عمج (ل
 535 ا زوتعو هانكس

 | نآل مريغو سانلا نم

 ل
 اريل يتلا ةريصفلا عرش

 بجو دق هللا دعب كفْئسا







 نوبهذي مهنأك ميت [117 ]| '

 نأل العفم :نوكي نأ زوجيال

 «دحأ هلبق نم هلعف نكي





 ملاب ابيلَع تنك

 . بجاحلا مظع و



 م اجاَجح اذإ : َجاّجَتلا لاق اهانإ

 وزغ (حّجمتا)و

 ةعجار ءاذاو
000 1 

 مكيقسن » هناحبسلاق مسجلا

 مد دل ارح ( نانفبلا)و

 اموهو جيلخ عمج ( ناحاملا) و

 . بهذلا ضلاخخ ( نا



 اللا ) و



 هنم ءيدرلاو مالكاا يف أطخلا وهو ول علا

 32 ! لجرا َْى ءاجاذا سيشلا َدَيقأ لاقيوءدتق همالكنإ تلق يأ (لجرلا تدّنف ) نعم
 . ءيدرلا مالكلاب

 رفا دع

 ملف سانلا اهفرعي يتلا مايخلا امأف « هريغ وأ ماخب لل

 تنسلاو « هنم لصألا (

 و ( ديع موي يف ) هانعف ضفخ اذاف هطقخو دبع

 اق 5 ابيلا فاضم نامزلل مسالا نأل ةلملا ىلا









 يي ( حنملا ) لصأ

 نيلي عفتتيل اهايآأ هاطعأ ةدم اهنبلب عفتني اهاي | هاطعأ

 اك اذإ اببج



2 
 نيلجرلاب تررمو





 اا كيلإ تدم

 اهتمدأ ؛ داوسب ةرمح











 ىرذلا)و

 دحاولا يف لاقيو

 .أ دق سانلا نكلو

 اسألا يف ٠(





 || حامرلا يف (د راطملا) لصاو
3 



 انب امل ليق امناوماللاب فآ





 . ها هيبشتلا فاكدعي
 : ايوا ينلا ةريصصقلا عرش 0

 ريسلا يف ئرباتلا مَراَكَم ةمراكم  .تلطع كَلَماَي

 **: انيلوا يثلا ةريصفلا عرش

 1 يف صَحألا قرب جا

 2 اب عضوم ( ًصحألا)
 بلا كَ



 'صحألا نإ : لاقف عضوم انبه "* 0 عضوم أن 54 .الا قاقتشاو « دجنب نمسح وأ

 وهو صصتخلا رعشلاباهذ وهو صم و رعشل 1 | محر هني : يأ "واضح مح أ ©

 درا صح :لاقي اكةع لاو *شيرلا ٠ اذا ”رعشلاو شي

 رطضا يفو ةانقلا بئذلا نتم بارطضا

 نالسعو ةلَسَعل :زجارلا لاق نال



 لب : لب

 أ( 0 ) ينوءنالعيف وهنا

 ربكتسم اذهو لاعفيأ نوكيي نأ بجول لوقلا اذه حص ولو نقحلا نم
 لوألا لوقلاو

 ةفرعملا امهدعب تعقوو دحاولا ءينلاك نيتملك الج (©" اذبحو )

 ةرابعو ؛ مويلا انيقل لجر اذبحو :ديز اذبح ليقف نيتعوفرم ةركتلاو

 ءادتبالابأدتبمن وكت دق:موق لاقوءاهب عفترماهدعب ام نا لعل دتنيمدقتملا

 ىلع وهو ثنؤمال لقني مث ركذملل عضوي يذلا لثملا ىرجم ترج ةملكي هو

 «كثنؤملاو ركذمال لمعتستو نيركذا ل

 ىلا هب راشإو ( بح ) وهو هلعفب

 امأن(اذ) محلوق نم الدب

1 



 ( اذ َنَسَحواَنُسَح )و ( اد َمْرَك )لاقي كامات امالك ( اذّبَح) لعجهناف

 لاق هنأك تنبدلا ةناثلا ( بح)يف رمن

 كب ناولفا نوكسف تنعلا نب نك نأ

 : نأ رخآلاو ء هديصا فنعي هنأكف ايضام نوكتي هلابقإيف ائدتبم ناك

0 

 عمج (نادرألا) و رادثرألا

 ينلا سشب ال ما

 أ بيل َءدلثلَأ اذه ناتخأ يذلا .ن دل

 هادعتي الو ريخلا لعفي ناكاذإ ( ناَدْرألا ْيلط ٌرُم )لاقي لثم اًذهو

 يذلا بيطلا نف آلوقنم ناكنإو « بّيطتملا رب ل كلذ لاقي دقو ؛ هاوس ىلا

 مول كات كل[ تم ماه عر ماكل كسل ع



 ”مدلا لسفن' لَو ْتَصاَح ين

 بج اذإ | جوُلَخ/ مألل لاقيو

2 
 : ةيبظ

 ْدَج َءاَض ْدَق رئدلأ تا

 صضعب لعجي يليه ةغل كلتو تيبلا اذه يف ًاشحجت ةيبظلا دلو ل



 هوؤش نم ناك اذإ نمح لا ( ن

 لبق تناك اذا ةزمحلا نأل كلذ ريغ زوجيال ”ففخم تيبلا اذه رخآ وهو

 لاثم أطخ ةزمحلا فيفختف نيلب

 وبدلا رظنا (1) لا رافنا











 لاقمالسلا هيلع دواد د

 ىناعأ بيست يف روبز

 نود دواد روبز هب ىنعي' نأ

 دوبيلا ىلا كلذ نوبسن «باتك باحصأ اونوكتي مل برعلا

 يف بتكتيام 'بتاكلا رقي نأ ربّزلا لصا نإ لاقيو ؛لاملا لهأ نم مهريغو
 : رعاشلا لاق ارب ن بنك لك يمس ىتح كلذ رثك مث رجح

 لبذلا .بيستلأ .يف ةيرياحلا ا

 « هبتك : باتكلا

 مث لسألا ةينام ةمل
 :سكلا



 «لاوقالا ضعب يف "*( ديصحلا “

 ( عماجلا دجسم )و ءىلوالا ةالّصلا ىنعملاو ( وألا َةَالَص) محلوق هلثمو

 [10] (ابصلاحير) و” روبدلا حير) اولاق اذاو عماجلا دجسملا دارملاو
 لا )و (ابّضلا حِرلا )ضرلاف

 ماقا اذا( ' ” رطملا ثلا )لاقيو ماقا اذا( ©” را لأ ) لاق

 عار انم ةرصيتم معجب( 29 تآرع | ند رع

 نأ هبشألاو أجاملا وهو رصتماا نم هوذخأ مهنأك ٍبْدَلا نمتحنأ اهنأل

 نوكيو سانلا َر رطم اذإ هنأ يأ هوحنو بنعلا رصع نم نوكي

 اذا اوّرَصع :لا | مثرصعك اهب سانلا ير لعج



 2 - 3 . 215 ناحسلا نم لدتام ( يتيما )و

 ١ك



 ا ىدكلا ْنَسَك

 وهو ءاكمأ عمج ( ئككلا 1

 : رعاشلا لاق ؟'”ريفصلا وه

 : رعاشلا لاق ( قيرطلأ رام 5



 اًروضنَم الو انسّحال هارت

 بداتْلا َقاَصُب اًهارفذب



06 
 تا

 . لبجلا العأ يهو ةلق عمج ( ل 0 | دلعأ مو دلك /

 6 ©.( ىوجلا)و
 نم ضماغلل لاقي هنأل ًادحاو

 نأ ىلع اوحلطصا ثيدحلاو ميدقلا يف ءارعشلا نال ةرورضب كلذ سيلو



 ةمخض ةعمتجم ةماطا يا



 ترش ) لاقو

 رسحألا تاك كلذلف لعافلا يوت



60 
 يب الاف ذإ تا

 اهنأل ب اوثألاب ابنع



 و عاب ىنعم يف نوكي دادضألان م (ىرت ) و [14]



 يب ْلَس) الكو لج ثلا لاق زي

 رخاوألا نأل تيبلا

 اذاو « ةملكلا تدم



 ءدعبلاو يعارتلا لع لدت أ ( اًنُه )و ( َكاَنُم )نيب قرفلاو

 ال ( كانه ) يف فاكلاو ؛ برقلا لع تلد فاك ريغب (اّنه )ليق اذاو

 عضوملايف( كاذ) ف اكل ثم يفباطخلا ىلع تلد امنأل ب ارعالا نم اهلعضوم
 ىلع فاكلاب مالكلا لديف :مالغلا اذو لجرلا كاذ مركأ : لوقت « ىنعملاو 9

 .ها مالغلا نمآناكم دعبأ لجرلا نا

 97: انيلوا ينلا ٌءريصفلا عرش

 د و رهدلا قوص

 لعاوف ىلع عم َ رجلا اذهو )عاوف ىلع عمجي الأ بجي ركذملل ناك اذا (ًالعاف) نأل ذاش فرحلا اذهو

 لاقيف فلألا فذحتنا ز





 عمج ( مداقلا )و

 لاحرلا (ناريكلا) و

 .نم "” ةعطق ( ةقب رلا ) لص
 يأ هقنع نم مالسالا ةقبر نالف َملَخ 52







 لحت تناك يتلا ةكحاملا ءابزلا ىلا بسني

 ءادوسلا همك الا( ٌةَراَقلا)و

 ]ةعموهو .. ةع

 .٠ ىلا ةفور ذه انماياىلا ةقوردملا





 . ريثكلا لاملا ("*رث دلا )و

 : ءايحلا نم ءاخرتسالا ىنعم يف لمعتسي ( ل و رتسالا ىنعم يف لمعتسي ( لَجحْلا )و

 دكار نال

 ةبالصلاب فصوت يهو لابجلاب تبنت ةبلص ةرجش ابلصأ ( م

 ركلا لصالا يف اهولمعتسا مث



 : رعاشلا لاق ( َلبأ )و ( لب ) ضيرملل لاقي

 | لخْديال ةَحدحََس



 اذا ءاملا/ نارشلا ٌتِبطَق 3 ) موقلا ءاج لاقيو

 باطق هنمو ؛هيليع

 ؟وترحتملا ةضبأ ىادنلا سحب

 نع رأ شيج ليق هنمو « لبجلا



 ًادنر هب رخبتي يذلا دوعلا مبضعب 'ىم دق

 ىلع ءاحلا عج َرلا لع ءاحلا مجرت

 مهنأ الإ ثنؤم وهو ءةرشملا ىلا ثالثلا
 ٌدْوَدلا ) مهلاثما ثرمو « ثينأتلا ءاه اولخدي ملف « دْيَوَذ ريغصتلا يف اولات

 كيسا لا

 مهل الج ىنعب ( "”َفاّش)و
 © ةّحق ) ةديدشلا ةئسلل لاقيو

 اصمالا نولخديف سلا

 ةقانلا تمحقت | مهلوقنم هلصأ (ه
 ةدشلا يهو ةّملحاقلا يف اومقو



 ددعلايفو « ريثكلا ددعلا يف لولط هعمجو هركذ رركت دق ( للطلا )

 ءاجو « لالطأ ليلقلا

 ربظأ رعاشلان وكت نا زوجيو «لطأ لاقينأ

 ا جرلا لات تولو

 :رعاشلا لاق تللاطت اولاق ]١5[ ءانلا تءاج اذاف ديعب يبث ىلا رظنيل

500 



 اىرأ نك تللاطت نأ ارح ىف 31
 ًاصيخش ناكاذا ةلالّطلا ليج س رف لاقيه الط لثم ناسنالا '"ةلالطو

00 

 .طلخو الخ عجللاو طياخ لاقي ء نوطاتخلا موقلا ( يلا )و

 لاقي اك لاح عمج نوكي نأ امهدحأ ؛ نيبجو لمتحي ( لوألا )و

 'لح محلوق نم ًاردصم نوكي نأ رخآلاو ءدوُمقو دعاقو ةوبشو ”دهاش

 لجر لاقي ءردصملابفصوباكدب فضو دق ( ًاطيلخ ) نوكيو «الواح

 نوكيا هبشألاو:لداع يأ لدع لجرو ؛ةرايز ىنعم يفر

 لولح لجر لاقي نأ بجول ًاردصم تاكول نال لاح عمج ( لولح )

 عمج مون ايض لإ ع ولا اذبنوفصبف مد لالخ وفامأتا فص لج ر نورا وش ملا و د را اذ نسف



 الح هوَ مآ

 هذه نال هتداعاب

 رايدلا يف موقلا راثآ ةنمدلاو

 ريغو رغعبلا نم نورداغي

 ايلايل مَ

 . هلامش نع تن

 راذقالاو رعبلاو لوبلا اهدوس



 | ليقو كلذ وحنوديدجلا

 مس (لوئشلا )و

 .""'حيرلا نم لامثلا فصعت اي بلا

 عئاش لكو باحسلا يف عاشو دتما اذا ( قبلا راطتسا)) لاهو

 مات و« هُدْبَع يا (هللا "' مت ليق

 60ش رهذ ىنب ت

 ةميظعلا ةعطقلا يهو ةبضه ةدحاولا ءترا ركت (تابضهلا )و [ 14 |



 أيف دشن رويسلل ليقو ؛لاخاخلاهلصأ

 .”' ليخالحلاب ابيشت ما دخ لبالا
 نم هيقنل ريعبلا فنمل لَمجُت لعنلاك يه

 نإو مدخلا :لاخلخلا عضومل لاقيو « هراعو دتشا اذإ بردلاو ضرألا

 : زجارلا لاق ةمدخ نكت





 ها ؛ عمج ( ديبلا) و
 ديبلا مزلت اهنال ءاديب

 (. تح) ىنعميف ( او

 مظعالا ©” | كلملا | نود كلم وه ليق
 يف ليق م ءايلا تففخف ليك هلصأو ؛ هل

 نأ ىلإ نيرخأملا ضعب بهتو

 ليقي هنأل اليك يمس هنا ليق ولو ءهببشأ اذإ هابأ ل
 ليقم كلذ نمو هعضوم *يئ للك دو م

 : زجارلا لاق ةماحلا

 ]ه1٠إصَرْي ,



 نأتلا هيلع بلاغلا ( "”لوثثلا )و
 يف لعفلا نم ءاتلا فذح ىتوقتو ء«ريكذتلا ابيِفَنُّسح رهدلا نم

 هلوقب لعافلاو لعفلا نيب هلصفل | لْوُع رهدلأ َّنِم مكَلاَع الو | هلوق

 .ها /رهدلا نم |

 اييلوأ يلا ٌمريصقلا عش

 بارقالا)و اللا (
 ريتقلا وهو ”بحّللا نم ( ةّبَحلُم )و

 بام وهو نينرع عمج (نينارملا )و

 « ءاد(دّيّصلا )و



 .ضحلاو لبجلا يف كلذ لاقي طيعأ ةبضملاو ل



 ةعيبق هل مظعك ىلاقم في

 هركذ اك [فيسلا ةميبق





 بكاوهو دحلا (اًبثلا )و

 وفذح مهنأك «ماهر ابعمجو ةمهر اهدحاوفاعضلا راطمالا(ّرل1)و

 2 نأ اهبايف ءارلا تحتف اذإو ؛ ةمهرةدحاولا ينليقوفاألا

 سفنلا ( ايولا)و

 | تال ءابوحلا اهل لاقيو

 رفا

 دود منعلا : موق لاق «ةبضختملاعباصالا هب هبشت رأت

 اللا ١/ 0

 نوكتي نأ زوجي نيئيشاا نيذه نم دحاو لكو بضخ اذا زنعلا هبشيثيح

 2 اقييبلا يهو لمرلا يف نوكيرجأ

 تبن ملا نأ ةّئبانلا نابأ دقو رخآللل الصأ

 كَ





 ,ضح ردصم(رضختا) نوكتي

 :رضاحلا)و (ةيدابلا) ليقو « ءاملا ىل



 عما 8 و رع وع اولاقكءاضياكتم عجلايفاولاقو كلم عمج ( كوأملا )و
9 
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 اعمناكو ءدربلا ريبحتنمذوخأم وهو هتتسح اذا مالكلا (تربح)و

 : ةئيدملا نم دفو هيلع مدق اذ

 بش” مل اب هرعش هيش "7 طخ

 ءوءرعشلا هئيسحت

 ةيواعم ناكو |



 ةطاوه ءاَجْنلَأ هيباَوَ

 هديرتام ىلا اهتباجأف اهتحد اهنأك ( هلطاوهب ) ةلوعفم ( يباوَرلا)و

 اهنا يد قل لا طر عمج ( ءاجتن
 2 ىوريو عفن رل ١ عمج ( ءاجنلا )و

 ) رصقب ( هلطاوهو ءاكللا هذه ف فقرأ انا



 زومبم ( ءيجافي ) و

 يف فالتخا الو ةلطاب ريصت

 ا

 زمحلاب ءىجأو هلمأت

 الاو )



 نوثدحلا امأ

 يف يتلا فلالا

 ا

 تقلا قلع لش نب اع ال [م]

 لاق ©” ىلئدلا دوْسألا ابَأ تا يورو اميدق كلذب اومّلكَت دقو

 : هل رعش يف

 تيلغ دق موقلا رذقل ٌلوقأ الو

 توقايوناكلخ نبا .ن ؟مع»

 "ا/-ه ناويد هلو لتق نا

 سريفلا يناغالاو ةباصالاو « ناكلخ



 كلا ايرلوأ يتلا تريصق عرش

 م

 لعاوادع ع ناك لمار د عر ناك
 ران تركي نا دا







 ما. ةتست ( نايلصلا )و

 م لح اذإ ( ةنايلّصلا



 لثم يهو [ عمج هن









 الالخلاو بعا 2

 يف هرمش رثكأ ةزئاثلا ةقبطل



 تناك

 نوكسلا :

 ةّيييعل) ل



 رط ةلبسع هل تلق

 ليلخ عمج ( ةلخألا )و



 ل در لقا لآ هن -و لثقلا ىلإ ةبغاس ابلعج 5 اعج هنأل ( ىل

 د اولاقف ( يَألاو

 الا :برشلا َنَو كلا نوكي دادض كي دادضالا نم ف ١/ نم دنع لب دع لهن "الا

 لطخألا لاق

 والو



 ةنوَج هذآ فرصلا نولك





 برعم ( لجّسلا )و

 بّصقلا ( ءاتإلا) و

 نال © ءاّريلل انه ريعتسا

 رثيعلا ( ماتقلا ) و







 رتشا اذا ْى

 ةزلح ن' ثرحلا لاق |

 سنإلا يف تاَّسَح ىنأ ىورش

 لوأ هنا نومعزي مهنأل

 : 87+ ص ةيئارصنلا ءارعش يفو

 راغأو « اهدسو برأم يناب نب
 . ليلكالا رظنا .



 2و ءارودرم هرامجتسا و ايسلإ فاح نم

 دارإ كرت” هنا الإ ةزمحلا سانلا يف

 . سانلا تيبسو

 ير 13

 ده (ناركلارر

 ليثتسأ اذا ( اًنْظا)و

 ديبل لاق

 َلاط دقف اندم نإ 1

 ين" (ةركازاو
 ايدي وارلا تلت





 محسأ عمج ( محاّسالا ) و

 ايقلاف رفصاو

 لثم .لغافا ىلع عب رثم لعافأ لع ممج ءامسالا

 ديرب ( ضاخألا )

 نادإبلا ممم يف )١(



 يممصالا لاقو



 3 ل
 اهيلوا يتلا ةريصفلا عرش

 دل كلا 2 ولا

 . ةرم دعب ةرم تيقس يا ( تلع )و

 يلقلا ءاملا ( ُدَمَتلا )و



 ليلا /دوألا |و .ليا

 ضراللا نم ظيلغلا / "دو

 ةيبألا ةقانلا





 اررلوا يتلا ةريصفلا عرش



 مو ص ناوبدلا رظنا (م
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 رئاوكلا دابظلا كلت مآ

 بررضي_ هنال كلذب فصو



 ١( همده تيبلا مجه «



 م سّطرق اولاق دق مه

 وضيع اة سر عب وهو سجارب ةنارم اة مس علا صد عار ١ ا 1

 [ عع 5
 .ءاسلم عج هو ابيف تابثال ءاد“

 رسما وع لد



 ؟”لكال العمد ضيقين | بنلا :مهضعب لاقو؛شبنلا ل ثم ( سلا )و
 يوني بان نم ( تابئانلا )و ظفل نم تاييانلا انبه

 سلا سنج نم وه يتلا ”باثل
 7: اهدوا ينل ةريصفلا عرش

 اهلايخ فيل

 رو < نانسالا درب (ثملشلا)
 نانسالا فارطا يف ديدحت بنش

 . طويخ هنأك باحسلا نم َنَدَتام( بديلا )و

 ةراق عمج ( ل و

 لعجي يذلا د ءادْوَس نوكت ىتح ةراق اهل لاقيال : ليق
 . هداوسل رخلا قاقزر

 . هنم ملطلا يف ليق ارو لبجلا فنأ مطقنم ( ةّيثلا )و

 عب هجيو « يظعب سيل ىل
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 .هيف مدقع هذخأ هسهتاو

 تاوود







 ناك فرار لش اخر لان و تمار مج
3 0 

 .دسف اذا ( ثاع )و

 «اهر سكي ه”ريغو ءءاحلا حتف ءارقلاو ©”( اناتِح تعد ام) لاقي

 . ةملكلا هذه يّنَنلا يف الإ لمعتست الو

 5 رجا عمج ( عراجألا)و .ةلبسلا ضرالا وهو

 ميدل( كفن

 ةَدَهْدَم كلاذكو



 1 زلم اذإ ( خلا ناج لا

 ا

 ِ راص اذا لجرلا (ّيِرَت ) لاقيو
 ,© زرقا قار

0 

 ا

 ماعتلاو ليالا نم دورشلاب ةفاقا تعش ©( ةورشلا) د

 : رعاشلا لاق

 ايس يع ند اناطَو

 ,؟9هيلصي هنطب قحلو يثحولا راخلا ( ْبقآلا )و 4 5 | عب اهلا ( ةمقألا







 لثملا يف اولاقو : هل َلذ اذا

 ههركي ارمأ هريغي لعفي

 . كل ًاليلذ ينلعج كريغ يأ « ةلاقا هذه هل لوقيف

 ةئسلل لاقيو باننا نع شكو هْبْجَو َهْرَك اذا حلك نم ( حلاكلا ) و

 :ديبل لاق حالكلا ةديدّتشلا

 لوقيف (بيف برعلا



 اهاومسيو لات ©” !دملا لاق "*ه

 ذ ال تلا



 نيل

 لمف |ىلع خمجي ( ليمن ١و (ليفا) زم عب ( ليش ]3 6 مج قاع



 ”لاعفأ تدجؤوو : ( ل ) سايقلاو

 | نوككي [ 68 | نا

 تحل ) كلاذذخو



 (©ةاقسلا َللَأ )و ء شعم هنم لعافلا مسا سايقق ( ةبادلا ©
 0 ةبادلا 1-5 )و هتحئار تريخت اذا

 يش عبن و ًائيش عبتام لكو هن وعبتي

 ًادغ كينآ )و «

 انعدَصت ادع ُليلخلا لاق

 ةّماّسعلل اولاق كلذلو ؛ ءيثلا ىلع ءيثلا ْل ( باّصتْمالا ) لصأو

 هب تراد اذإ ٌلبإلا هب ْتَبَصَع اولاقو ءسأرلا لع ىولت اهنأل ٌةَباَّصِع

 هللا دعب لاق هنادلاب سس ءاثالا تسصأ لق انزر . سان لك

 90 تاّيقرلا سيق ن

 ,ىت> ابفيظو يف صخشي ءي؟ وهو ادعم رسكلإب ةبادلا تثشم حاحصلا يف )١(
 اسالا ىلع ءاجام دحا وهو حيحسلا ملفملا ةبالص هل سيأو مجح هل

 رابظإب ءاجام دحا اذهو هت



 :و « هفارطأ تعبج اذا

 عيناك اورتك اذإو و ريف كف ارلاق اذاف
1 5 4 
 موثلك نبورثع تيبو . 5 اونذح

 0 ىلع

 نامل رع نأ نكاد

 بهذلا هنأك نيبج ىلع

 تكاسللا رظنا

 باحصاو ةيلهاجلا يف ىلوالا ةقبطلا ءارعش نم يلفنل نب ورمع وه

 م .ق غ٠ ةنس وح يف تام تاقلعما
 2.1 ص برعلا رامشا ةربجح ينو هتقلمم نم تيبلا (م)

 انيني م
 نا ١0١ ص ةرهاقلا عبط ةر



 دحاولاو عوج ا

 «هلاق ةأرماو«

 قَبَط ةمدلا هذهو « هممع اذا ءى

 م كرا





 امج شيجلل لاقيال :

 «سنألل هافشلا لثم

 كارل ءافتفلا ارامعتسا نأ ©

 قنصل .هرعشب د
 بيذهتو 7ع سا

 ثيبلإ ةشلساو رق





 لاق يمدآلا هب اذ 1

 « باوبالاك ةفواععم تاقاط يا





 هدشأ هدم









 هتنكحا اذا ءانبلا تد





 فم ةزمحلا تعقو |
ّ 

 ( انذخاوي ) اولاق اماف





 ؟لم اهاَتَأَح ناك اذإو

 9 هد مع ( ندللا) و

 م ) لثم لعجت ةليصأ

 نيدلا نم اباعجو « زم



 « هيلع ًايوق ناك اذإ هلمحب

 لاقيأ ءاط ظ و م

 طا ) لاقيو ملظلا نم [ ه4

 ءاظلا ديدعتب ( بط )

 ذرألا ( عاّسولا )و



 افترالا لاق ع ذ كلذ
0 0 

 قم قَد دلع لق



 نابرقي ماشهو كلملا

 | ثاسالا يف (؟

 رم ظافلالا بي



 (قوم ) ليق اذاف ( اهاقأم )و ( اقام )



 نمسلاو ةفصلا اهب ديرأ









 ةلمرالا هتمو لمرا













 مآشلا ) مهلوق امأوء فذخ اذإ لار لثم

 ضعب هاكح دقو
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 ةوالعلا) لاثمالا يف لاقي لاعو



 لاب امكسأ ايالأ[ 5

 رجب ( ُماَجْرلا )و
 امأن ةعمتجلا ةراج 11

 . عضوم مسا وهف

 نم عفترملا ( *'ءاقيلا )و نم عشت ِ ||
 از 4 صناع ( ءاشلا١

 ربت : نادإبلا يف توقاي لاق (؟







 ا و 0

 مهلوق هنمو «

 نئحلا اومس

 : "كلذ يف ئل



 ليق

 ةَلطَِغ 1 ف 50 اً

 ولا ٌمريصتلا عرس

 هرفي ص ناوبدلا رظنا (#



 و

 ل ا اهنيب ناواو ابيف تعمتجا ةملك اهنأل ةزمه

 ادع انآو ( ناوزر فن فضا ٠ لواطألا ) اولاق ( ل

 زمهملا مهلاقثتسال ةصلاخ ةاي

 زئاجع ) ةزمحل ةبباشم ةزمحلا هذه تسيلو با اوصلا و

 ملاظال يلعل هللا نا ) ثيدحلا يفو «*



 عبط ناوبدلا رظنا (م) ذاوبدلا رانا









9 

 « ًاريدغ اهيف نال ءاحرقب ابفصوو ًةضور ةدلاولاب ينعي نا زوجيو

 ين ) ماغرّضلا )و باحسلاو رهزلا









 : ةغبانلا لاق هنيعب ًادسا هنولعجي مث

 لا نيالا ةمضلاب ناجبم”الا |
 جهاملاو ناجبم”الاو جبم”الاو بلقلا مد وا



 لع كلذ ىرج نكلو « ةنيسَح : اولوقي ملو ةليعق

 سايقلا ناكو ( ةنيسح ) يبف

 )و( ةيرك)

 مرملا هيزع
 ديحلا ةل است

 ع : قدزرفلا لاق عمل
00 

 املأ قيقنلا اوُماَس دق "يطأ ىَر ينق



 كلذكو ( ةرجاحلا ُهْنَحَيا )

 ) ول ) و : ةرجاحملا



 ماقي [ةارإلا ) نا

 هنم ليلقلا ءيثلا نوكتي نأ كلذ لصأو ءانغلا ل

 يا معلا نم

 ايوالملا موُصحْلَأ َقاَنْ





 رفصاو رجأ مبنم دحاو لكل لاقي يذلا سنا نم هن
 اهرلوا يتلا ةريصقلا مرش © را نا 6

 ايلملا نانسالا رسعق :





 بائس

 لاوطلا تاقلمملا باحصا دد

 او قو

 ثعمتجا :توأت : 407 ص 1مم ةنس ةر

 لاق هّيشحو ىلا هدي فخ بلقق راس اذا ريعبلا فن ١ ١ فعن



 اا ُهَراف (ٌةريتعلا )و

 : رعاشلا لا

 اَمَدْنع فل قراطاَه

  :ايراوا يتلا قريصفلا عرشب

 يف تناك اذا افلا اهولعج ةحتق ةزمملا

 ايخم ) ( اًبخ) كلوق لثم



 ةئيملا تيبس هر

 ةجحلا) يف ءاحلا

 روكي ال ( جحلا ) نأ دنع تبث دق سانلا نأل ةّجح ( بح )ردصم
 نيرظعا كين ١ لق ولو ؛ ةنملا ىف ةدعاو ةرم ذل الا [فا لا ل لا

 تاج كلذ ناكل ةنسلا



 قاَمدزَأ الو يادي تمحي اه
 وجيو ( بدح ) عمج ديري

 أل ( ربك ك نم ) ينعي ( بَدَح

 نم. ظرلتلاب هبش هناك
3 

 لما وكلا را





 افلالا بيذهت يف ١(
 ديدملا يذلا : اشيا





 ديدحلا دبكلا يذ َلَع ىقلب





 تماَيلَأ دع ماوقألا لأست لَو



 السلا تحن مهنا ىنعملاف ( وأب ) مالكلا ناك اذاو ةمالسلا تن 1 ىلا 1



 رك لج نأ لاح
 © روق ردوا ينل ةريبصقلا عرش



 نم لامثلا هتباصأ دق يذلا ( | .أ دق ىذلا

 رعشلا يف امأف مالقالا بصق هب نوُصخئم ويلا ى



 َبابلا ( تلفقأ



 « ةرداصلا لبالا نحمي ىتح هلمفاال : مهلوقو | ب

 . ءاملا بريال بضلا نال < ءاملا بضلا درب ىتحهلمف
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 ةربغلا ىلا برضإ ”نول ( ءةقانلا انهه ''”( ءاقْرولا )و

 ١ تأ ( هاقْرَو ) امل ليق امنا : موق لاقو ؛ةرضحلاو

 : زجارلا لاق ةبئذلا كلذك و ءاقْرَول

 رعلا نال هيف ماللاو فئالا تلد ( ناوأثلا وب )و

 نم مهنف ٠ برضأ ةثالث ىلع ءامسألا نم مهو ء فراعملا ءامسالاب كلذ

 ريغب الا نالمعتسي ال ناذبف ؛ ىلعو ءدمع مهلوقك فيرعتلا ابمزاي

 باطلا دبع نب سابعلا كلذك و « نوفرعي

 © سابع ني هللا دبع اولوقي نأ لع نوحلطصم

 قاع ناك لوسرلا
 نب هللا دبع ةمالا رب



 تيبلا اذه يف ماللاو فلألا

 مهوقك ماللاو فلألا هنومزليام ءامسالا نمو

 زاجل رطضأ ول رعاشلا نأ الإ «

 : لئاقلا لاق امك هيف

 ةفيلخ ديلولا ن ديري اوامَج

 هللا لور فيس مناق نايفيس ن

 .ها كلذب ةداعلا رحت لو ماللاو فلالا فذدف





 رطرابلاو « فشرتل

 اليلق هاطعا



 لاقي نأ

 تييلاو يسنلا ىرجخ ةيراج دي ءايلاو يراوحلا هق

 ورع ابأ يل يكب نيا





 وكي نا هب ع كي نا هبشألاو ( هلق ) ىلع عمجبال





 ””زجارلا لوق

 لا ناك 1

 مخشلا اهتملق الا اهنم
6 

 بك ةئيدم مويلا هو

 ناويدلا يف ١(

 ءالاب ةختفلا ()



 لكلا هيف موقلا





0 

 رظن اذإ ( دنس ُهَرَرَح ) لاقو
 رظييل فج قْيض اذا

 اراققلا صارعلا ي 0

 سوماسقلا فو .٠
 سيمادق ج لبالا



 ( | ملا |( دب 0 ظيلغلا

 لَك



 رسلا نال ةموهد تيمس ةعسا 1 لا نول ةمدع 3





 ردك كوي رأ لك( ناس اهلاز يو مقا اع

 يل كد لع أ اَجْمَم مالي الكينِل ام ْمأ

 تْرَرْمَأ : فورعملاو ةّرَمُم [ 16+ ] ىنعم يف (

 * مدقت اك ءارفلا لوق

 ءامسألا ىرجب ترج اهنأل كلذ ىلع عمجت

 * دوس ليقل تافصلا ىلع تلمح

 . ضرألا نم نئمطملا ىهو ( ناطينلا )و

 . عفترأو ظلغام يهو دَقْدَك عمج ( ٌدفادقلا )و

 و ( ةلمع ) اهتدحاو قونلا ( تالّْسلا )و لاق ل موق لاق

 يي لسع 7 . ملظلا ةفص يف ( لمي ) مبمالظ ضعب يف ءاج دقو ( لَمَْي ) لمجلل

 ( ََأ)و ( لإ ) اهدحاو ٌمعتلا ( هآلالا)و 00

 مو « هفيفخت دوجألاو ًادادشم رعشلا يف ءيجي (يناسِلا )و

 امث هل لتقو يلذهلا بيؤذ وبا لاق .١ ص برعلا راعشا ةربمج يف

 'مجاوتت اهنيرو ناونملا ن
 اهادحاو معتلا ءالآلا :



 لجّرلا ( َداَم ) مهلوق نم ةّفتشم ةدئام عمج ( ُدْئاَوَلا) و

 ) نامع
 ناسالا يف

 ©وراتما اذإ مهدنع ام ( لجرلا

 رعاش ابيطخ ناك
 يف تامو هرمع :

 ١ / ٠4 ريثالا نبال لماكلاو ام[ ١

 اشلا لاق دوجانلا وهو



 هلي هذحل 0 |
 اهرلوا يتلا ةريصقلا حرس ايلوا ىلا َةرصتلا مع 5

 زمغا ليق ىتح « ةملكلا هذه

 مم ص ناوبدلا رظنا (1)
7 1 0 



 ّصغ اذا ( ىجش ش يجش ) :

 دّدش نمو « هيف وه ام ةدش نم َصغ

 اذا ( هوتي ُهاَجَّش ) مهلوق ن

 لاقي معانلا ( د

 مهنأ الإ ةريثك ةملك يهو ةمعانلا

 يقفل © َدَنم ) حيصفلا مالكلا

 يرابنالا نبا ن

 تمنو باتا ددتللا : تاسألا يفا(١)



 ليقو ," ماطفلا هيلع لبسيف نبللا دق هدتوعتل عمل ن

 نم ذوخأم هنإ لا ا ا

 هباصأ دق

 يذلا سل هنع ليزأف بارتلا وهو رّدَنلا نم نه هيش

 اولاقو « بارت“ يأ رفع مهدنع لمرلا نأل ( ريع ) لمرلا لع ففي

 .نمتالو نْهُد هيف سيل بارت هنأك هيف مْ ال يذلا وهو (ديفَع ةوبوَس)

 . مج مخلل اولاق كلذكو دوسألا وهو (ّمَحَأ) عمج ( ملا و

 بوثلا وهو عصْنلا نم ذخأ امنإو '”ضيألا ( ٌُمصاَتلا )و

 ملكا نولك ةنينمت عركالا يو ناتي من هلاك

 نبي هعشرت اهئال رهش ذب

 ناك ثول يا يفاصلا اهم صلالعا ناولالا نم غلابلا عيصنلاو مصانلا

 رمحاو ققي ضيبا نكللو مسان ضيبا لاقيال ىل

 : لاق عصان ضيياو <« صلخ هنول عصن

 نامنلا قئاقشك ةعاّصن

 شقرلاب بقاملا لحفلا يلهاملا رعاشلا دمس ن

 ل



 دارت نم ذخأ انو ةمعان يأ ©00(ْدْوَر ةضاك ) لاقيو

 © ثاّمرطلا لاق

 لكلا نيدلا هك (١ نيبلت كلسر لاك

 رعش ال يذلا [ه5] ( تلصلا) : موق لاق هدمغ نم لولسملا وهو

 هيف اوعستا مهنكلو ءاولاق اك لصألا يف كلذ نوكتي نأ زوجيو « هيلع

 هب حدبال نكي مل كلذ ال ولو ( تلّصلا فيّسلاب ) هبيبشت اودارأت

 اونوكي نأ نكميو « ًارعش تبني نأب ةداعلا رحت مل نيبجلا نأل « ةدئاف

 هرعش لزني يذلا وهو هجولا معان سيل لجرلا "نأ ةفصلا هذهب اودارأ

 . هبجو ىلع

 ارها ءاريع نع( 2 نع

 ناسللا يفو . تم

 نم

 ١9.007 ةنس ندنلب يونفلا ليفط ناوبد عم وكنرك هبط نأ



 هكا كز كلك

 ةموأ 0

ٍ 2 
 ديري, ينس اببكري يذلا لجرلاو ةباّدلا وه ( ُديرَبلا) ليقو

 : لاقي 5( لعاف ) ىنعم يف ( ليعف ) وهو « ربخلا داريرإب ليلغلا

 نم أس ىنعم يف ( يلس )و ملا



5 00 
 وبأ لاق ةنانب هتدحاو نأل



 اذإ يداّولأ ٌنْطِب هنا لاقي ام رثكأو حّطْنأ عج ( خ طابألا )و

 ءاحطب حطابألا [ مح ] ىتتأو طسسبني ي ءأ حطب

 زيسلا لع ىوه ام يأ ( 0 راحل 0 لثلا يف اولاقو

 لجرل قات اذإ "الجرلا ىدب :لاقو  قيرفلا ( ديدبتلا لسأ و

 عفترم لمر هيف ناك

 ةرتنم يأ انادب ليلا تءاجو ءامعدم انإ الجر ةأرملا تدنو

 له تكاتف نسوا اق لسالاو ءارشلا . (دخ) ك1

 لكؤأ لصألاو« لك : اولاق م « نيفرح

 اك كلذ اوزواجي لو ( ديعس ) وهف دعس لجرلا دعس : لاقيو

 بالا نم يا اهنم هلوقو
 وق ناك ام اهنم ذخ يأ « ى

 ١-1 ىلوأب ةنامتسالا يف برضي
 دحاو يا دا وقلا بهذ : | ناسالا يف (؟) كلا ىلع ينبم ًادحاو أ

 طيقل بطاخم يعيمتلا ةيطع نب فوع لا وهو ردصملا نب ل دل بطاخم يميمتلا ةيطع نب اة ددبلا وهو ردصللا نع لودعم هن

 ريمي فلأب ءادقلا اوبلط:



 مهعتم امناو « يحرو محار : اولق

 ( َلمف ) هبشاف دعتم

 . فيرظ وهف فارظو « ميرك

 أ سايقلا ناكو ( هللا هدعسأ ) لاقيو

 «دعس ىلع هونب مهنأك ( دوعسم) وبف مهلوق ىلع اورصتقاف
 0 نيا ر ( 1 نعس) 0

 ٠ 6 دمع انديس ىلع ىلضو مخجا ني

 -١ه5-





 الي

2 

 دام مع ا

 انك



 اني

1 

 لل

 لكل لي

 | ما

14 



 ليك نفل

 ام

5 



 ةمعحم

 امكءركح



 اي

 متاع



 ل

 نمل



 ميلة





 اسوا حك



 ام اب



1 

 ؟4ةيامق ع





 انليقم

1 











 لاك عم



 ءركلعللم

1 

 مالكة ءلم

"0 



 ان د

 ممر

 احم

 كيم معو

 2+ : يوغللا رمحأل

 اكله ل16 ءءء مغ : لطخألا

 ل

 امك: نيباغ

 14١ كام عله : يدنكل

 لقال م الا حق

 ان اف يل



 رابلا فص

 كندا

 كمر اح



 لهل

1 

 هاء ملوح

 اكل

0 

 انقل ا مل

 راحلا فرم



 لازلا فرع

 ال

 لكك لو كلت

 نا 00



 ءلوف ءرمرك مع

 وتم لكك

 هم: كلل دبع نب 8 عقم عصب : ىلع ىأ نب ريهز

 مفيركمللا : (؟) ريس ا ءلالأ كلك نمل الع

 هع: (1؟) سرس عرق رحم

 3 قبرا 0

 هذ: لماكيبأ ني ديو | 580٠ رح ألا ديز وبا

 5 00 ءرمم روم لجو ءلتمعفو

 اني اك ننال

 نيشلا فرو نيسلا فرع

 1+ + بجشي

 هن < ورتع نب ةزيس

 ا ءرحح 7ك 1/١ : لئاو نابحس



 اننا

 مكييعنك دم ىو : يعاشلا خم

 راصل فرح

 هللا دبع دم ي

 ع4 504 لروح ام

 اله ءابال : ىفقثلا ثا

 راضلا فص

 الل ءلكل ءالك سو : يونغلا

 547 امم



 لقا ءدح مو

 0 ل

 ايبا انك ا ايفل

 ةتعالم مو

 لووتؤ كح
61 ) 

00 
 فلك لفل

 اوفي

 ل

 لاول عك

 ءلككعل

 | ءل كة اله معن وز اح
 م

 اثم ء ملك عة ءاكه ع١

 ا وول



 هعلعم ب ةبتق

 5+: مجاشك اذه : ينادجلا ةيوغ

 ب هالوك ١ ءمك اعطاه : ل

 فحل

 عامل ا كاكا ا

 امو وسو اسس ل ا ا

 "كلل ل١ عوكل ءلاك



 ه4 مك اماما عل

 نمل

 نذل هلل



 ماوقألاو مالعألا سربف

 و4 د6 ءم» : يدبجلا

 ءايو علا عال

 لقمع وتعود 0 ا

 للم مما 252م : ءالملا واي

 مول علت موو مء الكا خعلل

 < هموم عسب مس 2 مم ع

 "4126 امك “مح

 ا رارض نب لقع

 لاو

 لق

 لكك هعمل

 م

 00 1761١ : ؟ (ةيلذهلا) يلذهلا

 ا ل

 + ةصفارفلا تنب ةلئا

 اوم



 007 وك ء محك 18+74 : يوجلا توقاي واولا فرع

 504 “لوز ردك < سو

 56 فل ةلهإب لئاو

 0م : كلام نب رباخي

 هم : كحلا نب ديزي

 -ك-



 ك1 ل ل ل

 انس

 رابلا فرم

 الا : نالبت

 رسب لوم مه ع عه د ةرسبلا
 351١ : ماثلا ىرصب



0 

 فل فم 0
 الا ءسو ءروءلتعح د قش

 يازلاو ءارلا فرع ملا : لحار »

 م4٠ 4 م,س : ةفاصرت ذي

 ل ااا او ا 0

 اوه : ةبمكلا ن ملال : ىقاو »

 م٠ : مورلا 5-5

 8 هم : نزلا

 "0 1 784 < اذه 454 6497 : بلح

 ادم
 نسلا فرم

 134 : صح
 1: .ردتتلا

 مع ملء ولح



 مرملاو فاللا فرع

 متع

 ني

 الا ء م كرس عمو:

 لي

 و:

 ءالو ءسإ و عع وس

 ءامغ ء1مالء امك



 نوثلا فرع

 افا < مح

 فش ل

 انك

 ل

 مى

 قيس ءالو سو ع4







 لمه

 ع

 دك

 ادودم 51١

 ٠١ههادي

 مكاو ادلع

 معمل اوك

 ةزيح دنعالو

 ٠> دجدجلا

 3 دجدجلا



 ةكنفم دوم.





 1 شو

 5. هيا هما شوشنلاا

 م
 1 1١9 عديم“. . .ةنوجهتندا فرصلانولكب ارش





 15 الذتع

 11 الزم

1 

 ]ل40 لئابقلا. .
/ 

 ١5ةلحسالا

 السخال751١ 1



 15 ءام علموا











 ل
 امك

 رس مريس ريع دبع عدو

 كتف 0
 فل

ِ 3 

 ام ارو كريس اب

 لل
 ا
 ام ءوربم كلمال لل
 مالو فك ءرحع

0 

5 



 عمم
 ليل
 ليو يع

 ملل

3-0-7 

 ها

 ديءدإب
 قوس أ بخ

 «لللء ولم

 ةعادم
1 

06 

 للف ءولم
 وسب عرس امم



 اممهءامك “4٠5 <ه
 مقل

 ا

 سيقع

3 

0-0 

 ةعركال

 ملب ؛ 5

 وع





 لل ل

 كلالءرلك < لله

 لكك ء ولك للم

 رسامرعو علك

 لليل لل ل ل
 ساي وسو م وسل مرسال

 رسموا عذرا انك مالح 1
 ا اقالة اتم م

 ليي م لفل رسوما ب قم

 افا

 مم رع عم
 ان

 افي فق

 رااظاو راضلاو فرع

 4 نو كاب ب مك



 ءويص ورب وع

 ءللم ع مل

 اسم

 ل

 شد نك

 "ل
 دمر وسل او



 ل
 رلوعللة علل للا

 . دمحم رصتخم | 20

1 
 والعامل
 0 لكل ءلكم

 هءادد اةمعوحال
 537 ءررو ءلا
 لوك

0 



 دك عدل

 141 1 افح

 رك يم عانت

 ل













 باتكلا ثحابم سرهف

 سناوكلاءابظلا كلتمأك نجبف

 برضي ل هقاور تحن ليللاو

 اودقتعاام لكى قعنوقلي سانلاو
 اعاطقناو استب صولا لبحو .عانتما كدمب رب 1



 بلغلا ريثك ودملا ريثك

 ىدنلا عبر ربعت تازاف

 ١ كيلا ًادسج انر ىتح

 دسأ هلام ربتس مالك

 عاطتسم كاذ

 الومأللا كئئادعأ نم

 وبخمال كرانو وبئيال كل

 اضأ امل اهرغث مسبم تركذف
/ 

 نيلبسملا فيبلباولا يور

 هئفج دواعو اكذتلا هجاوف بابشلا رك /ابمتسأ

 "يحو ًارفق مالعألا سراوح رايدلاب جع :

 باتكح روطس تع اك تح

 ادم ةنك اس رهو اهنركذيو

 رينعاظلا دعب كا

 راسفقلا صارعلا يور

 هدشقارفو ةردب وت

 ُ 6 اوممس الو اورسصب[ ام كلثم. ميتال اًنرفا كرا
 اديشر ماهشلا ترابسحتفأ  اذيفتتلاو لذملا



 سره ةيبرملا دعاوقلا ثحا
 بتكلا »

 رالصملاو مجارملا »
 الا




